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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadscha p van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Adres/localie slembuÍeau

IL'
Dag Maand Openingslijden (van - lol)

-i-f C{ e r.,rrtr É\ rc.<- t 8O o) 3o (r\ 6C)

o
vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Dag MaandAdres/localre slemb!Íeau Op€ningslijdsn (ven - lol)

o

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Tld (van - lol)

Datum r§ O3 cLo'l-t t{ oo
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

dDe telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:

L3 ol

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

I rlosl Z6a3

[-T-r
[-T-- [-T-r

[-T-t
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SHIFT í:

VooÍlelleÍs Achleínaam

Aanwezrg op hel stemburcau

Deg Maand JaaÍ Trld (van-tot)

ml
i nnl
to_l
ryl.l

SHIFT 2:
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Lahr {t o6 i5 L.\ t

€L. ./ rt oz3 oG 36
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Vooíeliers Achternaam Dag Maand Tiid lvan - lol)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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c^5
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TELLERS:
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bi elkaar op.

Aantal geldige stempassen t{31
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kaezerspas)

B

Aantal geldiqe kiezerspassen c o

Totaal aantal toegelaten kiezerc ( A + B + C = D )

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 53?
Aantal blanco stembiljetten F 13
Aanta I ongeld ige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

o

551-

4, Aantal uitgebrachte stemmen

3

ssl

3. Aantal toegelaten kiezers

+1

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelilk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bíj elkaar op.

H

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /VEE -) Ga dan door naar rubriek 6.
D lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vefineld hieronder hel aantal kéeÍ dat da onderslaande siluahes zÉh hobben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hiercndeí do andera ve*laringen en hel aantal keer dat dezo situaties zich hebben voorgodaan)

izrncrncÀ Vl4!-ll- ó^12Í,U-/v.d t-'aL a.-'. pc-) \}(-^-"^\

tstcL\.r.^at>e
o r\^

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vormeld hiércndet hel aantal koot dal de onderstaancle situaties zich hobben voorgedaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een slembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemold hieronder cle ancleíe veíklaringon en hel aantal keet clal deze silualies zich hebbon vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

1

1

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling ís oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft hel stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LgISD; noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede slembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteilen in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Q ,9 (9/
fr-,, g\

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

oÀr
\].

C,l'

c,l- a\- c-I oi er-



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die biide telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembureauleden

o

o 1E e'., 1-yc,v'\ cl-a 6trtuN!.,tr.e".-.^ \o6Q-o,1

\ : s-q . \ rc, \"..t-a '^ ,*a;'ql- ot-a' \ eL\;-'t
i-r:ct5.

S. SlJ16ter,
---f X<rc<.,t

p í5o:ot"r

a àLr-t,..\ à

1-."12,.

a -.,(-.'.

\r- \-a, .z\,r.C-r-r.^

glgE U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze slembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

1

2

3

4

5

6

7

1

!.)- Srncö-t^2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lilstnummer en Liislnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

{

o

í Water Natuurlirk 1&
2VVO 3.{

3 PaíÍ van de Arbeid (P.v.d.A.) rr)

4 sOPLUS i3
5 SGP-ChristenUnie 1t
6 CDA í>

7 Ons-Platteland ],L

8 AWP voor water, klimaat en natuur
ir]

9 Partij voor de Dieren 11b

10 Belang van Nederland (BVNL) 9
,I ,I BBB A.r

't2 JA21
q

13 GOUD 13

Totaal: ry

i
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À=

Gemeente
Rotterdam

a

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafetnummer

4tL

Naam

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

T 2 5

\,\ L },
5 

, 9 
elJlo"a

Tafetteider
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau ft{ .\lrQ*o.* {ra»l-' g-.
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
hel slembureau).

Aantal geldige stempassen A ti tr(
Aantal geldige volmachtbewijzon (schÍiflelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B 7lo
Aantal geldige kiezerspassen

Hea aanlal aot de slemming toegelalen kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesleld doot het gemeentelik stemburaau/slemburoau voor hot
openbaar lichaam.

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat E í38
Aantal blanco stembiljetten F t3

a
He, tolaalaantal geaelde slembiljeaten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

c

íí/

G L

s53

3. Verschil tussen het aantat to€gelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

í. Aantal toegelaten kiezers

o

2. Aantal getelde stembiuetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H

ls het aantal toegelaten kiezeB (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen A.2 LrBl

Aantal geldige volmachtbewrzen (schriftelijk of via ingevulde stem' of kiezerspas) s.2 )t
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2 o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezerc door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aanlal toegetaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o El Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogeli!ke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veÍschil?
(vefineld hieronder de ondeíe vertbnngen en hoo vaak et spÍake van was)

í," ',s qxy, slz,,^yaz vN-\ i{-[to^Jo 
"attt

L I L rr.te :le v\, 1[- g)" v.,chqt rL
L o,^ cl ! u...1e,vN t^ L

'J

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

-íít-

I

I

o.2

L^o
t



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

A Nee

tr Ja, eÍ zUn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten. dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Laist 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

o

o

\ L

S
I

1 3
\

Kwee.
MEJ (Marqot) (v)

Hovingh,
E (Eíik)(m)

2

3

t-t
4de Boér

B A. ÍRens)(m)

3
5Huiigens,

F N.J. (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

7\ten det Zéè
H. (Rieks) (m) L

I
8Kolpa,

B.J. (Ruud)(m)

9de Roon.
R.C J (Robin) (m) t

Zwetsloot.
O N (Ono) (m)

Neeleman,
A.J.C. (Arian)(m)

't0

1

Dogterom
N (Klaas) (m)

Schreuder,
E A. (Elske)(v)

t2

13

Clavaux.
M B.W. (Mark) (m)

Oskam,
T. (Im) (m)

15

Bilioen,
M H (Marvin) (m)

17Bongers
J (Hans) (m) 3

q
't8

Moratis.
B A (Brigitte) (v)

L19van Zoelen,
A M (Agnes) (v)

Totaal

Naam kandldaat &
kandldaatnummgr

t'
van Cappelle
M J. (Josien)(v)

I
6

--l

t

't'l

t4

16

IIl



ÍGeselschap.
J H (Jock) (m) I

a
)

2Habben Jansen
C (Cor) (m)

3van Nauta Lemke.
J.C L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
V.J.A. (Vincenl)(m)

5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens
D E. (Danièl) (m)

KÍeeít,
M.A (N,lick) {m)

8van HoÍ,
D H (Dick) (m)

ITimm-
van Buitenbuí9,
K.C. (Karin)(v)

10Geíetsen,
A M D. (Annemarie) (v)

'fi
Kolster,
J.S. (Jeroen)(m)

12van den Eijnden.
PF.J (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

o

o

Totaal

Zet in elk vakie één cijler. Begln rechls, met het laatste cijÍer.

Nàam kandidaat &
kandidaatnummer

-----]--------.1I

n_

ï

IT
+

l

3W)



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 7 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

O

0
1van Heemsl.

w.B. (wim) (m)

s-
2Hazelebach.

A. (Arjen)(m)

B

L

Heinecke,
J H (Anneke) (v)

Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

4

Ivan der Boor.
W.A F (Wim) (m)

a)
6van Duin.

M J. (Menno) (m)

Goudriaan-
de Vries.
G.J (Gerio)(v)

8Fox,
D W. (David) (m)

IDerickx.
C.L. (Coen)(m)

10van der Graal.
C (Cees) (m)

11Beckhuis.
H (Helmul) (m)

12Beek.
R.G. (Rob) (m)

1 1 1-
I

Totaal E

a

7

IL
lrI
rr

7



1
1Valk,

H. (Jet) (v)

1
2t'Iulder.

J.w. (Joke) (v)

3Drenthen.
J (Hans) (m)

-j
4Mosch.

A S (Oíies)(m)

5Verkoelen,
PJ H.D. (Ellen) (v) _L-

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

l

--r----T----r

I

,-f=1L13



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

Zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle cijíer

van der Spek.
M C. (Martin) (m)

den Hollander
L (Rens) (m)

26

van der Wende
A. (Andíé) (m)

Heijboeí,
J.P (Pieter) (m)

29

Blokland,
J (Hans) (m)

30

o

o

Vente.
A.J. (John) (m)

23

van deí Lee, 24

van den Berg.
C.PW. (Peier) (m)

25

28de Leede,
J. (Jan) (m)

\

2van den Bergh-Kempenaar
M. (Gíeet) (v)

3I
I

van deí Ham.
J W (Jan Wrllem) (m)

Spoelstra,
S.T (Sipke)(m)

3

4

5Hoogendoorn,
J. (Koos)(m)

6van der Roest
B. (Bart)(m)

7Schippers,
J.A. (Jan) {m)

Groenendijk-de Vries,
H A (Hilde)(v)

de Jong,
M.J. (Man-Jan)(m)

't0

11

I

IOosterwijk,
C A (Marco) (m)

van Midden.
PJ (Pie0 (m)

\

12van der Sllk.
H J (Helmerl) (m)

l3Weijers.
J.W (Wim) (m)

14Grauss,
M.K.A. (Michiel) (m)

tI
Verdoes,
W J. (Willem-Jan) (m)

Nreuwenhurzen
F.l L (Fíederique)(v)

't5

16

Bruin,
ASJ (Alexandeo (m)

17

't8

't9

wassink.
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

Lde Vries,
W A. (walte0 (m)

Pool.
H. (Henri) (m)

21

20

22de Waal-
van Asperen,
M.M. íMaria) (v)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l l

l

L

I
i

-T-f
\ I -tTIi

ITl3l
Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



l C
1Visscher.

Í (Teun)(m)

2van Leeuwen
H G M (Hans) (m)

I

3Kousiouri.
C. (Christina) (v)

o
/--

4Huizinga,
J (Jos) (m)

5Pronk,
[.4.C (t'Iarieke) (v)

6Slappendel,
F E. (Fred) (m)

7Benard,
A (Adan) (m)

8de Leeuw,
A J. (Arnold) (m)

Ivon lvleijeníeldt
F H (Fíits) (m)

10

B G (Saskia)(v)

Oosterlaan.
A A (Arnold) (m)

12Verbeek,
J A (Jan)(m)

r3LaÍooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht,
E.C. (Chíistine)(v)

15Ziilstra.
W (wybe) (m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaainummeí

Pag. 10 van 18

o

o

Gérts.
Í M.B. (Dorenda) (v)

16

Totaal

11

re



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Knolle
J

J,C

33

o 34Slrngerland,
J

o

Reijm 24

31

26

27

28

29

30

Veíhagen,

van deí Spek,
D

Verdoold

Scheer

Olieman
J.J

Oudijk,
c

7
1Boeí

2
2

3

4

de Jong
D

de Jong,
t.c

Biemond,
Í

5

6

Boender.
WC

Stolk,
J.P

7Heuvelman,
C,H M,

8

I

Zijde aan.

de Vreede
J.J,

L

10

11

12

Kok

Koolhaas-
van den Ban,
T.C,G

Slob-Verburg,

Moslerl.
DH.

14Verdurjn,

Vonk NoordegraaÍ,
J,

16

17

18

19

21

22

20

Jansen
H.

Koelewiin
HJ

Bos,
HH

de Jong,

Zuidbroek,
a

23de Groot,
AJ

I )Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

de Jong.
P.P

--J

I
I

Ooms,
JC

;al 
den Heuvel,

15

t

TTII

I

\TIíA
Subtotaal 2TTI



L
IWelter,

A.R. (Lex)(m)

2Kors,
I (lvo) (m)

1
3Boks,

G.M. (Gerard) (m)

4van Zeiil,
W J.M. (Hans) (m)

1 b5van Berkel.
C i.4 C (lnge) (v)

6Krol.
A N. (Nelleke) (v)

7van Zeijl,
K S. (Krista)(v)

8Mughal,
A (Aroen) (m)

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

10Mulder.
J.G. (Joost)(m)

11Smil,
J.J. (John) (m)

12Smil-Raggers
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 12 van 18

a

o

x
q3

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur

l7
IT
lsI

_l-

Totaal l tr



55
1Rozema,

J.G. (Jaap)

2

r)L
3

a-)L 4
4Coskun,

Z.P {Pinao

van der waít.
W A (Tony)

I
6

R.J (Robert Jan)

I7van der Kemp
l,/l (iradelon)

8de Jong,
C D.M. (Carmen)

5Mol,
D. (Daan)

10van der Laan
J. (Jasper)

11ong,
J.J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van deí
Hoeven,
J. (Jeroen)

'13
van Geesl,
F (Frank)

14Maarseveen.
Nr.C (Marco)

't5
Mrnasran,
A. (Armen)

16Swaans.
[,1.L (Louise)

Pag. 13 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cilÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Lijst 9 Partij voor de Dieren

Jansen,
E G J. (Linda)

Ventevogel,
T.C. (Tommy)

4d-- f----1

5

E
2

A

ll,(



3Bogovac,
S (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 18

o

o

Totaal

1

m



Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 18

o

o

E
1de Haarj,

N M W. (Nicki) (m)

E2de Jong,
M J. (t'.larielle) (v)

q3Bogaard,
A. (Arie) (m)

4

5

6Oudijk,
P (Paul)(m)

7Meerkerk.
G J. (Jack)(m)

IMulder.
A J (Arjan) (m)

(Speksnrjdeí,
J {Jan)(m)

l0Koelsier.
H.J.P. (Hendrik) (m)

I
11Merks,

AJM (Ad)(m)

12Oosterom.
C P (Niels)(m)

I
Nreuwenhuis.
C J. (KeesJan) (m)

F"r*
I 
P (Petra) (v)

I

IDWTotaal



Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 1ó van 18

o

o

(r1Breel,
irl C. (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
R P lí (Raymond) (m)

3
3Lens van Brjn

J tí (Dennis) (m)

4Sandmann.
M P C. (Matthiis) (m)

T

9Totaal
l---r----T-

IL



L1Oosthoek.
R H J (Raoul) (m)

2Lammertink
A.G H.M (Ton) (m)

1
3Weermeier

D.Y. (Dianca)(v)

4de Man.
A A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van 18

o

a

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer.

Totaal
I Jla
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

7
a

a

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembuÍeau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

I( BBts L\ LL stDF-[i llut, 9e@ wr[/a'.at (,7'. o*ydl

6. Verschillen met de door het stembureau vastgesteld€ lijsttotalen

Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.


